Sinds wanneer zat je bij de Volkskrant (Vanaf het Parool begreep ik).
Ruim dertig jaar heb ik mijn werk als beeldend kunstenaar gecombineerd met de vormgeving van kranten in een
gemengde beroepspraktijk,
1990 - 1992
huis-aan-huisbladen Weekmedia (parttime vormgever)
1992 - 1996
het Parool (fulltime vormgever)
1996 - 2021 de Volkskrant (vijf jaar fulltime en daarna parttime vormgever)

Interview Interlijnen (1996)

Hoe kijk je terug op die tijd?
Met groot plezier! Een krantenredactie is een dynamische, leuke werkplek. Er is altijd wel wat aan de hand. Van april
1990 t/m januari 2021 bij één bedrijf werken is een lange tijd. Een tijd met:
functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, notulen van de redactieraad, opmaakvergaderingen, muizen, de
etenslucht van broccoli met zalm, mooie zinnen tijdens de vaart van de productie, dingen die misgaan in de krant, een
taaltrip op locatie door een schoolklas, de etenskar, mailtjes over smerige koelkasten, nachtrapporten,
systeemstoringen, lunchpauzes, de kiosk met z’n cappuccino’s en espresso’s, feestjes, afscheid van collega’s,
optredens in de kantoortuin, samen het journaal kijken, iemand die mijn accent probeert na te doen, treinreizen, de
drukte op het Centraal Station in Amsterdam, taxi’s, toespraken, wandelen langs de Piet Heinkade, kapotte printers,
lege cartridges, avonddiensten, dagdiensten, de deelredacties, het worstje en de fles wijn met Kerst, de fotokalender
met Kerst, de plenaire, ruzie’ s, telefoongesprekken, de deadline, weer een andere hoofdredacteur, weer een ander
gebouw om in te werken, weer een restyling, weer een andere chef, weer een andere artdirector, weer een nieuw
redactiesysteem, werken met Indesign, telefoontjes met de drukkerij, de wand vol printjes als de deadline nadert,
schetsjes als goedbedoelde hulp bij het lay-outen, collega’s die iets achterlaten op mijn bureau, collega’s die gekke
neuzen opzetten, een zingende Gijs van den Heuvel, user baskets, desktops, toolbars, de workflow, slacken,
afscheidskrantjes, te weinig zuurstof, te droge lucht, de airco, een Fisherman’s Friend van Erik van den Berg, de rode
container, een kapotte koffieautomaat, mijn zitkussen, mijn salaris, de flexibele werkplekken, overwerken, lange
werkdagen, werkmail, de borrel in de nanacht, de V-redactie, ziekmeldingen, lekkages, kapotte liften, de newsroom,
het rookhok, werken vanuit huis, vergaderen over de voorpagina, stinkende en te krappe wc’s, een toetsenbord vol
kruimels, verschoven diensten, reservediensten, werken op zondagavond, weer een European Newspaper Award...
Kon je je creativiteit kwijt? Wat was jouw bijdrage aan de best opgemaakte krant in de wereld?
Wie je bent neemt je overal mee naar toe. En creativiteit is veelzijdig inzetbaar. De vormgeving van zowel de
nieuwskrant als de bijlagen lag me goed. En ik heb fijne herinneringen aan het ontwerpen van Reflex (1999),
Pakpapier (2003), De Jubileumbijlage 25.000 Volkskranten (2006), en Kamperen in Frankrijk (2009). En als het op de
redactie even niet zo prettig werken was kon ik me vinden in mijn eigen werk. En als het in mijn eigen werk even niet
meezat was ik blij dat ik naar de redactie kon. Neem nou alleen al die twee zalen vol met collega’s!

Pakpapier (2003)

25.000 duizend Volkskranten (2006)

Kamperen in Frankrijk (2009)

Hoe ziet jouw toekomst eruit als fulltime kunstenaar?
Het is natuurlijk geweldig om me nu helemaal te kunnen richten op mijn eigen werk qua tijd zonder geldzorgen.
Tegelijkertijd is het niet zoveel anders dan anders. Heb mijn eigen werk altijd moeten combineren met andere dingen.
Dat zal zo blijven. Tijd is een relatief gegeven en kunstenaar zijn is voor mij een manier van leven en heeft voor mij
nooit iets te maken gehad met parttime of fulltime. Ik ga inmiddels weer naar school om goed te leren schilderen met
ei-tempera. Volg de vakopleiding Italiaanse- en Vlaamse Renaissance (VIVRE) op school bij Boulevard Magenta in
Laag-Soeren. Ben net met het tweede jaar begonnen. Ik volg de lessen zowel online als fysiek. Oefenen aan de hand
van werk van Domenico di Michelino (1471-1497), Carlo Crivelli (1435-1495) en Sandro Botticelli (1445-1510).
Hieronder de resultaten tot nu toe.

Deze ei-tempera-techniek heb ik nodig voor mijn Dagboekenkastproject Paradijs voor de papiervis. Er zitten
vierentwintig houten paneeltjes in de schuifdeuren van deze kast die ik met deze techniek wil beschilderen. Maar dan
in mijn eigen stijl met mijn eigen onderwerpen. Ben met de eerste ontwerpen begonnen. Het is mijn bedoeling om
deze kast met dagboeken in z’n geheel na te laten als tijdsdocument aan het Nederlands Dagboekarchief.
www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/dagboekarchief

Verder ben ik hard bezig met de eerste twee delen van mijn prenten-DAGBOEK* serie. (formaat 28×28 cm.)
Printing on demand (POD). Het eerste deel Afscheid van de Volkskrant is af gaat over: Reizen in een overvolle trein
van Amsterdam naar Almere en wat rijmt er nog meer op één, twéé, drie, vier, hoedje van papier. Werken vanuit huis

en en hoe neem je afscheid van collega’s? De versierde enveloppen die Ien van Laanen met spoed naar de
opmaakredactie van de Volkskrant stuurde en Volkskranten op mijn deurmat in de Amsterdamse Pijp. De liefde van je
leven na een lange redactiedag en wat groeit er het beste op schrale grond. Is een plantenmanager nou echt nodig op
de redactievloer en is er wel eens sprake van censuur? Goedbedoelde hulp en leer je collega’s kennen. Een
huwelijksaanzoek op een fotobonnetje en hoe klinkt het VK-zomerlied? Over de derde dochter van de Koning en De
Muziekwijk volgens Witteman en Pauka. Over The Voice in de fietsenstalling en de pet van mijn vader. Weg uit de
Wibautstraat en bisschoppen op bezoek in het INIT. Over nachtrapporten, kamperen in Frankrijk, pijnstillers, broccoli,
zalm, espresso´s en cappuccino’s. Over muizen en hoedjes van papier. Woord en beeld, heden en verleden, fantasie
en werkelijkheid wervelen door elkaar. Net als in mijn hoofd. Heb het cadeau gegeven aan de Volkskrantredactie bij
mijn afscheid.
Ook de Volksknarren kunnen bij mij een exemplaar bestellen. Het boek heeft 180 pagina’s en kost 30 euro.
Exclusief aangetekend versturen. Komen halen kan ook natuurlijk! Het is voor intern gebruik gemaakt met
materiaal uit mijn dagboekarchief Paradijs voor de papiervis en materiaal van de Volkskrant.
Wil je ook een exemplaar stuur dan een mailtje naar gonnie.tijs@kpnmail.nl

Het tweede deel van mijn prenten-DAGBOEK* serie Het eerst komt de merel gaat over mijn vogelverzameling. Hoe
de vogels die ik als kind op de boerderij leerde kennen uitvliegen. De Kraai ontmoet De Confettivogel en Sombere
veer wil graag kunnen vliegen. De Coronaknauw ontmoet de Uil en in Braine ligt zomaar een dood Musje in het hete
zand. Over De Early Morning Singer en Familie Bluebird. Over Rode Kuifman, Het Brievenschrijvertje en
een Haan die uit reizen wilde gaan.

Meer informatie over mijn werk is te vinden op mijn website.
atelierdedrietulpen.nl/nieuws/

